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ABSTRAK 

 

Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 

di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

 

Oleh : 

Rena Daryani 

NIM : 11675202388 

Email : Renagirl3@gmail.com 

 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program Bantuan 

Tunai Bersyarat (Conditional Coast Transfer) yang digagas oleh pemerintah 

pusat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam upaya membangun sistem 

pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

proses pelaksanaan PKH di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung 

kelapangan, wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan dan  

mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) PKH kurang trasparan karena dalam sosialisasi nya tidak melibatkan 

masyarakat umum sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai 

Program Keluarga Harapan, Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 

dalam proses penyalurannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, 

kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH  sudah berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan adanya verifikasi yang dilakukan 

oleh pendamping PKH, mengenai Pengawasan Program Keluarga Harapan 

(PKH) masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran karena kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Evaluasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) menunjukkan bahwa dengan adanya Program Keluarga 

Harapan ini telah mampu meningkatkan Kualitas hidup masyarakat miskin, dari 

pelayanan yang diterima mulai dari pelayanan kesehatan dan pendidikan, 

sehingga masyarakat miskin bisa meningkatkan kemandirian dan mengurangi 

beban mereka dalam mendapatkan akses dibidang kesehatan dan pendidikan, 

namun terjadinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat karena 

kurangnya pengetahuan KPM PKH tentang prosedur PKH,kurang terlibatnya 

masyarakat umum dalam sosialisasi yang dilakukan pendamping PKH sehingga 

masyarakat tidak paham mengenai bantuan tersebut dan yang seharusnya 

mendapatkan bantuan tidak mendapatkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kemiskinan adalah masalah sosial laten yang senantiasa hadir ditengah-

tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Kemiskinan telah 

membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, 

kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan kurangnya 

jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke 

kota dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi 

kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Permasalahan 

kemiskinan sangatlah memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk 

menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi (lost generation) di masa 

mendatang. 

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “fa- kir 

miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara”, oleh karena itu di 

keluarkanlah peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang PKH untuk 

mencapai kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. 

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 

yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program 

pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin 

dan rentan yang terdaftar dalam Basis data terpadu program penanganan fakir 

miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan social dan ditetapkan 

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 
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 Kemudian tujuan dari PKH terdapat dalam pasal 2 : 

a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses 

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan. 

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 

Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial.  

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga 

Penerima Manfaat. 

Dalam peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan pada pasal 3 juga disebutkan bahwa komponen yang menjadi 

sasaran dan fokus utama adalah bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan 

sosial. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan Bantuan Sosial 

PKH, Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, subsidi energi, 

ekonomi,perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.  

Berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri Sosial 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan bahwa yang mendapatkan sasaran PKH merupakan 

keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data 

terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau kesejahteraan social. 
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Bardasarkan pasal  3 tersebut komponen-komponen dari PKH ini 

mempunyai beberapa kriteria. Ini termuat dalam 5 ayat 1,2 dan 3 

(1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 meliputi: 

a. Ibu hamil/menyusui; dan 

 

b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. 

 

(2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 meliputi: 

a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; 

 

b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau 

sederajat; 

 

c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan 

 

d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun 

yang belum menyelesaikan wajib belajar12 (dua belas) tahun. 

 

(3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 meliputi: 

a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan 

 

b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas 

berat 

c. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri 

Sosial. 

Berdasarkan PerMensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

harapan bahwa keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan kriteria komponen 
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kesejahteraan sosial mendapat kewajiban untuk melaksanakan komponen yang 

berupa: 

kesehatan, memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan 

sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 

(nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. 

Pendidikan, Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling 

sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia 

sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 

Kesejahteraan sosial, Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial 

sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia 

mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.  

Jadwal untuk Verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 

dilakukan 1 kali dalam 3 bulan seperti yang terdapat pada tabel berikut : 

Gambar 1.1  

Jadwal Untuk Verifikasi KPM PKH 

 

 

 

 

 

 

            Sumber: pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 

Verifikasi komitmen KPM PKH merupakan kegiatan untuk memastikan 

anggota keluarga terdaftar dan hadir memenuhi persyaratan program pada faskes, 

Sep 

Des 

Mar 

Juni 

Okt 

Jan 

April 

Jul 

Nov 

Feb 

Mei 

Sep 

Pemuktahiran data 
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fasdik, dan faskesos. Pendamping sosial PKH melakukan verifikasi komitmen 

untuk mencatat tingkat kehadiran anggota KPM pada setiap fasdik, faskes, atau 

faskesos sesuai dengan protokol masing-masing komponen. 

Transformasi Kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran masa 

kepesertaan KPM PKH berdasarkan hasil kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi. 

Kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan evaluasi untuk 

menetapkan status kepesertaan dan sosial ekonomi KPM PKH,  yaitu transisi atau 

graduasi. 

Transisi: kondisi KPM PKH yang masih memenuhi persyaratan program, 

memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin. KPM PKH dengan status 

transisi masih diberikan penambahan waktu sebagai KPM PKH, dengan hak dan 

kewajiban yang sama. 

Graduasi: terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran 

sosial ekonomi. Graduasi alamiah: berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH 

akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan program. Graduasi hasil 

pemutakhiran sosial ekonomi: berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH karena 

tidak lagi berstatus ekonomi miskin meskipun masih memiliki kriteria komponen. 

Kemensos melalui Dit-JSK dapat bekerja sama dengan lembaga terkait dalam 

menyediakan dan melaksanakan program bagi KPM dengan status graduasi. 

Kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi dapat diselenggarakan oleh Kemensos 

bekerja sama dengan lembaga lain dan dapat dibantu oleh Pendamping Sosial 

PKH dan Administrator Pangkalan Data di daerah. 
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Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau 

KPM peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti skenario bantuan yang 

disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 1.1 

Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH 

 

No Komponen Bantuan Indeks Bantuan 

(Rp) 

1. Bantuan ibu hamil/menyusui Rp. 2.400.000 

2. Bantuan anak usia dibawah 6 tahun Rp. 2.400.000 

3. Bantuan peserta pendidikan setara 

SD/Sederajat 

Rp. 900.000 

4. Bantuan peserta pendidikan setara 

SMP/Sederajat 

Rp. 1.500.000 

5. Bantuan peserta pendidikan setara 

SMA/Sederajat 

Rp. 2000.000 

6. Bantuan Penyandang Disabilitas Berat Rp. 2.400.000 

7. Bantuan Lanjut Usia 70 Tahun Keatas Rp. 2.400.000 

Sumber : Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2019 

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam 

satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret-Juni-

September-November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. 

Jadwal pembayaran dan masing-masing yang diputuskan oleh Unit Pengelolaan 

Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi 

dengan Lembaga Pembayaran. Dana Bantuan Tunai Langsung dibayarkan 

kepada peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) pengurus 

peserta PKH pada lembaga pembayaran dan diambil langsung oleh peserta 

PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara 

Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti 
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pembayaran (RS2B atau slip penarikan).  

Dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dilakukan 

Pemuktahiran data memastikan bahwasanya calon peserta PKH benar-benar 

dari keluarga miskin dan memiliki syarat yang telah di tetapkan seperti gambar 

di bawah ini :  

Gambar 1.2 

Formulir Pemuktahiran Data (PKH)  

Program Keluarga Harapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bantuan Dinas Sosial ini di fokuskan untuk meningkatkan derajat hidup  

 

 

 

 

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan 

Dengan adanya pemuktahiran data di harapkan bantuan benar-benar di 

berikan kepada keluarga yang tepat sesuai dengan yang  di harapkan 

pemerintah. 
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masyarakat agar terlepas dari permasalahan kemiskinan yang 

berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin 

menjadi produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan 

menyempurnakan kebijakan yang ada. Sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan 

Republik Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 (dua) 

yeng berbunyi “ Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada 

saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke 

depan pintu gerbang kemerdekaan inonesia yang merdeka bersatu, berdaulat 

adil dan makmu”. Kata “kemakmuran” diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan 

manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniah. Secara 

lebih luas kemakmuran diartikan tercapainya tingkatan harkat dan martabat 

manusia yang lebih tingggi yang meliputi unsur kodrat manusia.  

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan  

berbagai program untuk menanggulanginya seperti Keluarga Harapan, 

Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Rumah Layak Huni. Akan tetapi, dalam 

pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah kemiskinan di Kabupaten (Dinas Social Kabupaten 

Kampar) Kampar yaitu 268,134 Jiwa, atau 66,577 KK, dan jumlah penduduk 

miskin yang ada di Kecamatan Tambang 23,759 Jiwa, atau 5,735 KK. 

Pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) bersama lintas sektoral 

mulai bulan juli 2007 dilaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).  

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaunching secara resmi oleh Menteri Sosial 

dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 25 Juli 2007 di Gorontalo. Jadi di 



9 
 

 

Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2007 namun di kecamatan Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di Desa Padang Luas dapat menjalankan 

program keluarga harapan (PKH) yaitu pada Tahun 2011. Adapun struktur 

organisasi PKH di Kecamatan Tambang khususnya desa padang luas adalah 

terdiri dari Koordinator Kecamatan atau sebagai ketua yaitu Bapak Bowo 

Saputra dan Sekretaris Bapak Zul Pad Rid dengan Bendahara Ibu Fatmawati. 

Berikut jumlah penduduk berdasarkan Desa di Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar tahun 2019 

Tabel 1.2 

Data Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang 

 

NO NAMA DESA JUMLAH 

PENDUDUK 

(jiwa) 

JUMLAH 

KELUARGA 

(KK) 

KELUARGA 

MISKIN 

(KK) 

1 AURSATI 2.553 816 275 

2 BALAM JAYA 1.290 424 180 

3 GOBAH 2.174 554 118 

4 KEMANG INDAH 2.087 622 140 

5 KUALU 16.161 4.228 93 

6 KUALU NENAS 4.641 1.422 250 

7 KUAPAN 4.823 1.078 300 

8 PADANG LUAS 1.904 499 318 

9 PALUNG RAYA 1.543 390 149 

10 PARIT BARU 1.556 438 303 

11 PULAU PERMAI 2.684 721 112 

12 RIMBO  PANJANG 8.654 2.219 198 

13 SUNGAI PINANG 3.168 730 105 

14 TAMBANG 3.275 982 230 

15 TARAI BANGUN 23.330 9.050 0 

16 TELUK KENIDAI 1.686 502 72 

17 TERANTANG 2.573 788 100 

Sumber : Kantor Camat Tambang 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Padang Luas 

jumlah penduduk miskin sangat tinggi yaitu 318 berdasarkan KK dengan 
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jumlah penduduk sebanyak 1.904 jiwa dan disusul oleh Desa Parit Baru dengan 

jumlah penduduk miskin yaitu 303 berdasarkan KK dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1.556 jiwa masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kecamatan 

Tambang. 

Adapun jumlah pemohon untuk bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang memiliki komponen (Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial) 

dan jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang terdapat  pada tabel berikut : 

 

  Tabel 1.3 

         Pemohon Bantuan dan Keluarga Penerima Manfaat PKH 

     di Desa Padang Luas Tahun 2017-2019 

  

Tahun Pemohon Bantuan PKH 

(KK) 

Keluarga Penerima Manfaat 

(KK) 

2017 100 42 

2018 100 42 

2019 200 100 

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan 

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa Masyarakat 

yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Padang Luas pada tahun 2017 berjumlah 

42 KK, dengan jumlah pemohon 100 KK dan untuk tahun 2018 jumlah penerima 

bantuan PKH  masih tetap yaitu 42 KK dengan jumlah pemohon 100 KK 

kemudian pada tahun 2019 jummlah penerima bantuan sebanyak 100 KK dengan 

jumlah pemohon 200 KK Padahal jumlah pemohon yang membutuhkan bantuan 
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PKH berjumlah 200 kk, masih jauh dari harapan padahal tidak ada penentuan 

kuota yang ditetapkan mengenai jumlah peserta PKH. 

Mengenai kevalidatan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH), karena pendataan dan penentuan prioritas sasaran dan program ini belum 

tepat sasaran. Pendataan RTSM yang dilakukan oleh pihak BPS hanya 

menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2010. Sehingga pendamping 

sampai saat ini masih mempertanyakan hal tersebut.  

Seperti dari wawancara dengan ibu Marni Sebagai peserta PKH: 

bahwasanya ada dari keluarga penerima manfaat yang sudah tidak layak untuk 

menerima bantuan PKH namun masih menerima bantuan PKH. (wawancara, 21 

September 2019).   Seperti yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (4) Permensos RI 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan . Pengawasan umum 

terhadap daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/ Bupati/ 

Walikotamadya kepala daerah sebagai wakil daerah yang bersangkutan. Sebagai 

Pelaksana Program Keluarga Harapan di daerah Kabupaten/kota yang dilakukan 

oleh Dinas/Instansi Sosial daerah Kabupaten/Kota yang terkait, Dinas Sosial 

Kabupaten Kampar berdasarkan tugasnya berkewajiban melaksanakan 

pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH di kecamatan.  

Adapun permasalahan yang ada di Desa Padang Luas yang belum teratasi 

adalah :  

1. Belum meratanya penerimaan bantuan PKH. Hal ini terlihat dengan masih 

banyaknya keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut. 
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2. Kurangnya pengawasan mengenai Program Keluarga Harapan, sehingga ada 

keluarga yang sangat membutuhkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan 

bantuan tersebut 

Dari uraian diatas maka dari itu peniliti sangat tertarik untuk meneliti 

Program Keluarga Harapan atau disebut PKH yang merupakan program unggulan 

dalam penanggulangan kemiskinan di Indonseia. dengan judul penelitian :            

“ Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang 

Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? 

2. apa saja faktor-faktor hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) di desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar? 

1.3 Tujuan Penalitian  

        Suatu penelitian perlu mengetahui tujuan apa yang harus dicapai, adapun 

tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di 

Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 
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2.  Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Suatu Penelitian memiliki manfaat yang besar apalagi orang yang 

membacanya mengerti penelitian tersebut dan akan menemukan betapa 

banayaknya manfaat yang ada dalam sebuah karya ilmiah. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah : 

1.  Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian 

perbandingan bagi yang menggunakannya. 

2.  Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah/lembaga 

terkait mengenai masalah kemiskinan di Desa Padang Luas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam 

berbagai  bab sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang, latar belakang masalah,  

  perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta  

  sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

  Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang berhubungan  

  dengan judul penelitian, kerangka berfikir, defenisi konsep, konsep 

  operasional dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel serta metode analisis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI 

  Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang 

  objek yang akan diteliti.  

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang 

akan diteliti.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan 

sasaran agar dapat membangun bagi objek penelitian dan biar lebih 

baik  kedepannya, dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dari pembaca. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud 

dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. 

Masing- masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. 

Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang 

yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang 

digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana 

kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16).  

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye 

(1975), dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik 

adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu 

atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government 

choose to do or not to do)”. 

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila 

pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang 

jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan 

semata- mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

pemerintah saja.  

Sementara Carl Friedrich (dalam Winarno 2007: 17) mengemukakan 

bahwa: Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan 
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yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai 

suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan 

kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai 

pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, 

daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan 

tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi 

tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak 

semata-mata menyangkut usulan tindakan.  

Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai 

kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James 

Anderson dalam Winarno (2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah 

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau 

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep 

kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan 

oleh pemerintah. Amir Santoso dalam Winarno (2007: 19), dengan 

mengkomparasi berbagai definisi kebijakan publik mengemukakan bahwa 

pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam 

dua wilayah kategori yaitu: 

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan 

tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung 

menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai 

kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli 
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yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli 

yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama 

melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan 

publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan 

akibatakibat yang bisa diramalkan. 

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006: 106) mengemukakan bahwa 

pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang 

kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab- sebab, konsekuensi dan 

kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam 

kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan 

untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat 

umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat 

meningkatkan kinerja kebijakan. Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli 

di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan 

tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat 

pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu 

tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau 

problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat 

perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang 

harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat. 

2.1.1 Ciri-ciri kebijakan publik 

Menurut Easton dalam Suharno (2013:14-15), ciri kebijakan 

publik yang utama yaitu yang disebut sebagai orang-orang yang 
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memiliki wewenang dalam sistem politik yang dalam kesehariannya 

terlibat dalam urusanurusan politik dan dianggap oleh sebagian besar 

warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan 

politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. 

Implikasi dari pernyataan diatas menyimpulkan bahwa ciri-ciri 

kebijakan publik adalah: 

a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah 

pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba 

acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem 

politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. 

b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang 

saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu 

yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan 

merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak 

cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang 

dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan 

keputusan-keputusan yang bersangkut-paut dengan 

implementasi dan pemaksaan pemberlakuan. 

c) Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya 

dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. 

d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula 

negatif. Dalam bentuk yang positif dapat mencakup beberapa 

bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang 
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negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat- pejabat 

pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan 

tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya 

diharapkan. 

2.1.2 Proses kebijakan publik 

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang 

dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. 

Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam Suharno (2013:22-23) 

adalah sebagai berikut : 

1) Penyusunan agenda 

2) Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya 

ditunda untuk waktu lama Formulasi Kebijakan 

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi 

masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat 

perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. 

3) Adopsi kebijakan 

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau 

keputusan peradilan. 

4) Implementasi kebijakan 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan 

manusia. 
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5) Evaluasi/Penilaian kebijakan 

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan 

menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan 

peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan 

pencapaian tujuan. 

Sedangkan Anderson dalam Suharno (2013:25-26), 

sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik 

sebagai berikut: 

1) Formulasi masalah (problem formulation) 

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi 

masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk 

agenda pemerintahan. Formulasi kebijakan (formulation) 

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-

alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? siapa saja yang 

berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? 

2) Penentuan kebijakan (adaption) 

 

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria 

seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan 

melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah 

ditetapkan? 

3) Implementasi (implementation) 

 

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang 

mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 

4) Evaluasi (evaluation) 
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Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? 

Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari 

evaluasi kebijakan? 

Adakah tuntutan untuk melakukan 

perubahan atau pembatalan? 

2.2 Konsep Implementasi 

 

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab 

adalah, “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. 

Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to 

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat 

terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64). 

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks 

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70). 

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi 

Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan  

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Pengertian 

implementasi yang dikemukakan oleh setiawan tersebut dapat dikatakan 
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bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses 

atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima 

dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu 

tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. 

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi 

Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi 

atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam 

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 

program” (Harsono, 2002:67). 

Merilee S. Grindle dalam Nugroho mengatakan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang 

fundamental, yakni isi kebijakan (conten of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation), (Merilee S. Grindle dalam 

Nugroho 2003: h. 167) 

2.3 Pemberdayaan Masyarakat miskin 

 Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan 

dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya 

(kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. 

 Menurut (sumodiningrat,2007:107) pemberdayaan masyarakat berarti 

meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam 

kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 
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dari sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

masyarakat berkembang. Kedua meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasana dan 

sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. 

Ketiga, melindungi/memihak yang lemah unutk mencegah persaingan yang tidak 

seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.  

 Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan 

juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam 

kelompok tersebut.  Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi  masalah kemiskinan dan 

mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan 

merupakan ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal 

untuk hidup layak. (Suharto,2009) 

 Menurut Sudarwati dalam Kartasasmita (2006, h.22), kemiskinan 

merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan 

keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. 

2.4 Konsep Kemiskinan 

 

Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2017:27) menyatakan bahwa 

kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (welfare) 

semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan 

(vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses 

kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar 
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penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, 

rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam 

budaya kemiskinan yang diwarisi dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya. 

Lebih lanjut, Sulistiyani (2017:27-28) menyatakan bahwa 

kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut 

sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada 

suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan 

dasar. 

Peneliti menyimpulkan, kemiskinan sebagai suatu kondisi 

seseorang maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasar kehidupannya, tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, 

pelayanan pendidikan, sehingga jauh dari kehidupan sejahtera. 

Indikator-indikator masyarakat miskin pada dasarnya terdiri dari keluarga 

yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya adalah relative rendah.  

Permensos Nomor 146 Tahun 2013 Yang disebut masyarakat miskin dilihat dari 

beberapa indicator yaitu : 

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber 

mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar 

2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi 

konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana 

3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, 

kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah 

4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap 

anggota rumah tangga 
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5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang 

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan 

kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah 

usang/berlumut atau tembok tidak diplester 

7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi 

tidak baik/kualitas rendah 

8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi 

tidak baik/ kualitas rendah 

9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau 

listrik tanpa meteran 

10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan Mempunyai sumber 

air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air 

hujan/lainnya 

2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah program 

didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha 

dalam ketatanegaraan, pereko-nomian, dsb. Jones dalam Arif Rohman (2009, 

h.101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu 

kebijakan. Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga 

jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan 

memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui 

pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang 

program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui 

peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin 

di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya 

kelak (insurance effect).Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat 
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kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan  dan 

pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan 

keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan,   

 Menurut kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah 

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang 

miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan 

sebagai keluarga Penerima Manfaat PKH. 

 Didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima 

bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetakan dalam keputusan. 

Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau 

seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial. 

 Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah: 

 

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, 

program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”. 

2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir 

Miskin. 

 

Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang 

dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh 

pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.”, Pasal 15: 
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“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 

menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan 

bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”. 

3. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung 

berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau 

pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung 

berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan 

Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. 

Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan 

data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan  

Penanggulangan Kemiskinan. 

5. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang 

berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan. 

6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga 

Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan 
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(Munawwarah Sahib. 2016 : 26). 

7. Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. 

8.  Permensos No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.  

9. SK dirjen No.12/LJS.SET.OHH/09/2016 Tentang Pedoman Umum 

PKH 

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku 

ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 

31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program 

Keluarga Harapan. 

2.6  Pendamping Program Keluarga Harapan 

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan 

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan 

sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, 

pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipas 

masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial 

seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai 

penyembuh atau pemecah masalah (problemsolver) secara langsung. 

Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. Eva 

(2017),  Pendamping adalah pelaksana PKH ditingkat kecamatan, pendamping di 

perlukan karena: 

1. sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan 

untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Mereka 
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membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu 

mereka mendapatkan hak. 

2. UPPKH tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya diseluruh 

tingkat kecamatan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas sehingga sulit 

mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut 

dalam waktu cepat, jadi pendamping PKH sangat dibutuhkan. 

3. mengingat KPM untuk melaksanakan komitmennya dalam PKH adalah 

tugas pendamping yang tidak kalah penting, sehingga KPM tetap bias 

mendapatkan bantuan PKH. 

2.7  Pandangan Islam Tentang Tolong Menolong 

Dalam Islam jaminan sosial itu berarti, “tanggung jawab penjaminan 

yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya 

yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha 

merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan 

menghindarkan keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas 

takaful dalam Islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang 

membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa 

merealisasikan kecukupannya. 

ْر تَْبِذيًراَوآِت ذَا اْلق   ْربَٰى َحقَّه  َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوََل ت بَذ ِ  

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S Al-maidah : 2) 
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 Pada ayat diatas jelas bahwa Allah SWT memerintahkan agar memberikan 

haknya kepada orang miskin yang mana hartanya tersebut harus kita salurkan 

kepada yang membutuhkan. Ayat diatas juga mempunyai konsep bahwa kita harus 

menyalurkan sesuatu harus tepat pada sasarannya. 

 

2.8  Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu bertujuan untuk rujukan atau acuan penelitian penulis 

lakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan  Program 

Keluarga Harapan (PKH) :  

pertama, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ridho 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2019) tentang 

Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjuang 

Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota dengan permasalahan 

bahwasanya PKH tidak diterima oleh Keluarga yang benar-benar membutuhkan 

dilihat dari data pemohon PKH sangat banyak dan yang mendapatkan hanya 

sedikit kemudian tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai 

Program Keluarga Harapan, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Nagari Tanjuang Bungo 

Kecamatan Limapuluh Kota dan apa saja Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan Di Desa Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan 

Limapuluh Kota hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan di Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten 

Limapuluh Kota sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum optimal 

dalam segi penetapan keluarga penerima manfaat (KPM). Perbedaan dengan 
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penelitian saya adalah lokasi penelitian, Teknik Pengumpulan Data saudara Ridho 

menggunakan Kuantitatif dan Saya Kualitatif dan untuk teknik penentuan sumber 

data saya menggunakan teknik purporsive sampling sedangkan saudara ridho 

dengan populasi dan sampel. 

Kedua, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Azmi 

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2018) tentang Analisis Fungsi 

Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga 

Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti dengan permasalahan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui fungsi program keluarga harapan dan meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga miskin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 

program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga 

sangat miskin. hasil penelitian bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang 

Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari seluruh aspek kurang berfungsi 

dengan baik khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. 

Adapun perbedaan dengan skripsi saya adalah lokasi penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data saudara Muhammad Nur Azmi menggunakan Kuantitatif dan 

Saya Kualitatif dan untuk teknik penentuan sumber data saya menggunakan 

teknik purporsive sampling sedangkan saudara Nur Azmi dengan populasi dan 

sampel. 

Ketiga, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elfi Syarah 

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2018) tentang Implementasi 

bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Desa Muara Jalai Kecamatan 
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Kampar Utara Kabupaten Kampar, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dan apa saja factor yang 

mempengruhi pelaksanaan bantuan sosial PKH di Desa  Muara Jalai, hasil 

penelitian manyatakan bahwa secara umum proses implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Jalai belum terlaksana dengan baik. Ini 

dapat dilihat dari tahapan proses penetapan sasarannya yang tidak berjalan sesuai 

dengan alur penetapan data awal. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pertama 

pada tujuan penelitian saudari elfi syarah tujuan penelitian nya yaitu untuk 

mengahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial artinya bisa saja 

2 faktor yang mempengaruhi bisa baik dan buruk sedangkan saya langsung pada 

faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program PKH di Desa Padang Luas. 

Keempat, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melviona 

Mahasiswa Universitas Negeri Riau (2017) tentang Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indagiri Hulu 

dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program 

keluarga harapan dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam 

pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten 

Indagiri Hulu, menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 

di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya 

optimal dan masih banyak kendala-kendala yang terjadi, kemudian faktor-faktor 

penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harpan (PKH) ini yaitu 

partisipasi, sarana dan prasarana. Adapun perbedaan dengan skripsi saya adalah 

untuk lingkup kajian saudari Melviona lebih luas yakninya Kecamatan sedangkan 

penelitian saya yang memfokuskan terhadap satu Desa. 
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Kelima, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurliana Aprila 

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2019) dengan Judul 

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari 

Kecamatan Kuantan Tengah adapun permasalahan nya adalah masih banyaknya 

masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sebanyak 29 yang mendapatkan 

bantuan PKH tapi 4 orang yang kriteria kesejahteraan sosial yang mendapatkan 

bantuan PKH. adapun tujuan dari pelelitian adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pemberian bantuan PKH khusus kesejahteraan sosial Berdasarkan 

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan 

menyatakan bahwa pemberian bantuan kesejahteraan sosial belum terlaksana 

sepenuhnya, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan 

PKH. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di Desa Pulau Godang Kari untuk 

menentukan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan PKH dilakukan dengan 

musyawarah oleh Perangkat Desa. Keterbatasan penerimaan bantuan 

kesejahteraan sosial, kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti 

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Desa Pulau Godang Kari. 

Kewajiban untuk penerima PKH kriteria kesejahteraan sosial tidak terlaksana, 

dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun untuk lansia 

yang berumur 60 tahun ke atas. Adapun perbedaan dengan penelitian saya adalah 

lebih banyak membahas mengenai kewajiban dari Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) PKH sedangkan penelitian saya meneliti mulai dari pendataan, hak, 

kewajiban, pengawasan dan evaluasi PKH. 
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2.9 Defenisi Konsep 

 Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat 

perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989: 33).  

1. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuan. 

2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial 

bersyarat  kepada keluarga dan/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam 

data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan 

Informasi Kesejahteraan Sosial dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima 

Manfaat. 

3. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu 

tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan 

dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 

2.10 Konsep Operasional 

 Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel (MasriSiangarimbun, 1989:46) sehinnga 

dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja sebagai pendukung nya 

untuk di analisa dari variabel tersebut. indikator-indikator untuk melakukan 

pengukuran kebijakan program keluarga harapan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Indikator Penelitian 

Variabel Indikator           Sub Indikator 

  Pelaksanaan 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

1. Penetapan 

Keluarga Penerima 

Manfaat  

1. Pendataan KPM PKH 

2. verifikasi Data KPM PKH 

 

2. Hak Keluarga 

Penerima Manfaat 

PKH 

 

1. Menerima bantuan uang tunai. 

2. Menerima pelayanan 

kesehatan 

3. Menerima pelayanan 

pendidikan bagi anak 

3. Kewajiban 

Keluarga Penerima 

Manfaat PKH 

1. Pemeriksaan Persyaratan Bagi 

Peserta PKH 

2. Persyaratan Pendidikan Bagi 

Peserta PKH 

3. Persyaratan Kesehatan Bagi 

Peserta PKH 

  4. Pengawasan      

Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

1. Memastikan bantuan tepat 

sasaran 

2. Memastikan bantuan tepat 

jumlah 

3. Memastikan bantuan tepat 

waktu 

 
 

  5. Evaluasi 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

1. Peningkatan kualitas hidup 

keluarga dari aspek 

pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan. 

2. Berkurangnya beban 

pengeluaran 

3. Kemandirian keluarga 

penerima manfaat PKH 

 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2020 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriktif 

yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu 

fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpul data, menganalisis data dan 

menginterprestasikannya. Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang 

merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiono, 2011:14). 

Sementara menurut moleong dalam (Moleong, Lexy. J.(2016:11) peneliti 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, presepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan menurut Sarosa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam 

seting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboraturium dan peneliti tidak 

berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. 

Penelitian kualitatif diskriptif adalah suatu penelitian yang mengunakan 

data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku 

yang dapat diamati, sehingga bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

penjelasan secara sistematis dalam memperlakukan kelompok yang berkebutuhan 
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khusus/ disabilitas sebagai mana hak-hak mereka yang telah dijamin oleh undang- 

undang. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

1. Waktu Penelitian  

 Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan 

sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang 

lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan 

data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan 

berlangsung. yaitu dari bulan Desember 2019- Januari 2020 

2. Tempat Penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan 

masyarakat Desa  Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

a. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian . 

data penelitian di dapat dari wawancara serta pengamatan merupakan hasil 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer 

dalam penelitian ini adalah wawancara seperti wawancara yang peneliti 

lakukan bersama sekretaris camat tambang Bpk Ganda Ade Saputra, 17 



39 
 

 
 

Mei 2020 : 

a. Apa yang Bpk ketahui mengenai Program Keluarga Harapan 

(PKH) ? 

b. Bagaimana peran kecamatan dalam pelaksaan Program Keluarga 

Harapan di Desa Padang Luas? 

 

b. Data Skunder 

 

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini 

diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi 

dari pihak terkait. Seperti Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman Umum Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan 2019, Data penduduk di Kecamatan Tambang, 

jumlah penduduk miskin di Desa Padang Luas dan Data Pemohon Bantuan 

PKH. 

3.4 Subjek Penelitian / Informan Penelitian 

   Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2014: 145) subjek penelitian adalah subjek yang 

dituju untuk diikuti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian ini merupakan sumber 

informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh 
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informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.  

 Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden di anggap 

sebagai key informant dilakukan cara yaitu purporsive sampling. Alasan 

penulis menggunakan dua teknik tersebut karena sumber informant dalam ini 

terbagi dua pihak, yaitu unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kabupaten Kampar 

dan Masyarakat yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).   

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian 

adalah informen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

pemdamping Program Keluarga Harapan, Ketua PKH, dan pihak yang 

kompeten dalam Bantuan Sosial Keluarga Harapan di Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  

Teknik purporsive sampling yaitu teknik penentuan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tertentu yang 

dia nggap paling tahu tentang apa kita harapkan sehingga akan memudahkan 

peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti sugiyono (2016 : 85). Untuk 

memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya 

mengenai informan atau sampel dan populasi maka dapat dilihat dari key 

informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Key Informan Penelitian 

 

No Jabatan Jumlah 

1 Camat Tambang 1 

2 Koordinator PKH Kabupaten Kampar 1 

3 Pendamping PKH 2 

4 Peserta PKH 7 

 

         3. 5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan cara: 

a. Observasi 

 Menurut irawan (2004 : 63) observasi merupakan 

pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan objek 

penelitian atau  mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. 

Observasi ini dilakukan di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

langsung dengan perilaku manusia serta perlu pengamatan langsung 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung dan biasanya seorang 

informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang 

dalam suatu masalah) pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada 
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informasi-informasi untuk topik yang akan digarap. (keraf, 

2004:182).  

c. Dokumentasi  

Yaitu fakta dan data yang tersimpan dalm bentuk 

dokumentasi, surat-surat, berkas, laporan atau file, yang sifat 

utamanya tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi di waktu silam. 

3.6 Teknik Analisis Data  

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa data kualitatif yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak 

dapat dinyatakan dalam angka-angka statistik. Jadi data kualitatif adalah data 

yang berupa kata dan atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan. 

Penelitian yang menggunakan data yang bukan dalam skala ratio, tetapi dalam 

bentuk skala yang lebih, yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang 

kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan 

bedakan untuk menjawab permaslahan yang telah dirumuskan dalam 

penelitian . (moleong, lexy J 2016:5).  

 Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, diklarifikasi kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan 
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dan jenis data tersebut kemudian dihubung-hubungkan dengan menggunakan 

pendekatan fungsional. Analisis data ini digunakan untuk menilai 

menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu mengenai 

Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Desa Padang Luas 

 

Desa Padang Luas adalah Desa Pemekaran dari Desa Tambang, Desa 

Padang Luas pada mulanya di pimpin oleh Wali Muda atas nama H. AHMAD 

Tahun 1977 dengan jumlah penduduk sejumlah 315 KK dan sebanyak lebih 

kurang 945 jiwa, kemudian pada tahun 1978 Desa Padang Luas dimekarkan 

lagi menjadi dua yaitu Desa Padang Luas dan Desa Gobah. Sehingga Desa 

Padang Luas jumlah KK tinggal lagi lebih kurang 198 KK dan 594 jiwa.  

Pada tahun 1979 wali muda diganti menjadi Nama  kepala Desa 

dijabat oleh NAZARUDDIN.CHAN Menjabat  lebih kurang selama 13 tahun. 

Pada tahun 1993 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk 

menjabat sebagai kepala Desa Padang Luas sampai dengan tahun 1999, yang 

dijabat oleh JIBUN ( 1993-1997), pada tahun 1997 Kepala Desa Jibun 

dinonaktifkan digantikan oleh Sekretaris Desa Atas Nama Abdul Hamid 

sebagai Penjabat Kepala Desa Padang Luas  sampai dengan tahun 1999. 

Pada tahun 1999 diadakan pemilihan Kepala Desa Padang Luas untuk 

menjabat kepala Desa sampai tahun 2008, dan terpilih MANSUR.DT.MAJO 

INDO sampai tahun 2008 kemudian setelah habisnya masa jabatan atas nama  

Mansur Dt. Majo Indo ditunjuklah Sekretaris Desa Padang Luas Atas Nama 

ABDUL MUIS sebagai Penjabat sementara Kepala Desa Padang Luas selama 



45  

 

lebih kurang delapan bulan.  

Pada tahun 2009 diadakan pemilihan Kepala Desa terpilihlah Atas 

nama RIHMAT. H sebagai Kepala Desa Depenitip. Pada tahun 2014 Kepala 

Desa atas nama Rihmat.H mengundurkan diri dengan alasan Sakit/stroke. Dan 

ditunjuklah atas nama ALMATURIDI. HS Sekretaris Desa Padang Luas 

untuk menjadi Penjabat sementara Kepala Desa Padang Luas dengan masa 

jabatan sampai pelantikan Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak 

Bergelombang se Kabupaten Kampar Tahun 2015 

Pada Tahun 2015 dilantiklah Kepala Desa Terpilih atas nama SOLIHAN 

dengan Masa Bhakti 6 ( Enam ) Tahun, 2015 – 2021. 

• Tahun (1977-1979) H.AHMAD Wali muda, 

• Tahun (1979-1993) Wali muda / Kepala Desa NAZARUDDIN. CHAN 

dan AMIRUDDIN. HS sebagai sekdes Tahun (1993-1997)  

• Tahun (1993-1997) Kepala Desa JIBUN sebagai sekdes DAMHURI ( 

1993-1994) dan ABDUL HAMID Tahun (1994-1997.) 

• Tahun ( 1997 – 1999) ABDUL HAMID (Pj) Kepala Desa  dan Julitawati 

sebagai sekdes Tahun ( 1997 – 1999) 

• Tahun (1999-2008) MANSUR DT.MAJO INDO dan ABDUL MUIS 

sebagai sekdesTahun (1999-2008)  

• Tahun (2008-2008) ABDUL MUIS (Pj) Kepala Desa dan ABDUL MUIS 

( 2008 – 2018 sebagai sekdes.  
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• Tahun (2008-2014) RIHMAT. H Kepala Desa dan ABDUL MUIS ( 2008-

2013 ) dan ALMATURIDI. HS  (2013 – 2014 ) Tahun Sebagai sekdes. 

• Tahun (2014-2015) ALMATURIDI. HS  ( Pj ) Kepala Desa dan ADEK 

INDRAYANI.SE ( 2014-2015 ) Sebagai Plt.Sekdes. 

• Tahun (2015-Sampai Sekarang) S O L I H A N  Kepala Desa dan 

ALMATURIDI.HS ( 2015-2016 ), ILYAS ( 2016 -2017 ), MHD.SYUKRI 

( 2017 – Sampai Sekarang ) Sebagai Sekdes. 

 
 

4.2 Kondisi Geografis dan Demografis 

 

Desa Padang Luas Terletak dikecamatan Tambang kabupaten Kampar 

Provinsi Rau, Dengan Visi  ‘Kebersamaan dalam membangun Demi Desa 

Padang Luas Yang Lebih Maju dan Mandiri’ . Desa Padang Luas yang 

terletak di  ketinggian 22 MDPL dan berada di pinngiran aliran Sungai Kampar 

dengan titik Koordinat Bujur 101.286789 dan Koordinat Lintang 0.355353 

dengan Luas Wilayah Desa ± 1342 Ha .Desa Padang Luas yang sebelah Utara 

Berbatas Langsung dengan Desa Kualu Nenas Sebelah Selatan Berbatas 

dengan Desa Gobah dan Desa Kemang Indah yang dibatasi oleh Sungai 

Kampar, Sebelah Barat berbatas Dengan Desa Aursati serta Sebelah Timur 

Berbatas Dengan Desa Terantang . Lahan di Desa Padang Luas di dominasi 

Lahan Pertanian dan Perkebunan 1130 Ha, Pemukiman 220.2 Ha, Perkantoran 

dan Sekolahan 1 Ha Jalan 80 Ha, Lapangan Bola 2 Ha, Jumlah Penduduk 2174 

jiwa dan KK 505, Mayoritas masyarakat menjadi Petani/Pekebun, Buruh 
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Tani,Pedagang dan Guru. Desa Padang Luas ini Terbagi atas Lima Dusun 

dengan 20 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). 

Desa Padang Luas merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Tambang 

yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan lain yang masih dalam satu Kabupaten. 

Adapun Secara Administrasi batas-batas wilayah Kecamatan Pulau Merbau adalah : 

Desa Padang Luas terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun I padang 

Luas, Dusun II Padang Luas, Dusun III Pulau, Dusun IV Kedataran dan 

Dusun V Kedataran. 

Dilihat dari bentangan wilayah, Desa Padang Luas mempunyai 

batas- batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kualu Nenas 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gobah 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terantang 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aursati 

Jumlah penduduk di Desa Kulau Nenas pada saat ini mencapai 1986 

Jiwa yang terdiri dari 497 kepala keluarga (KK). Setiap tahunnya 

mengalami peningkatan    jumlah    dari    populasinya.    Adanya    

pertumbuhan populasi penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah 

merupakan salah satu faktor pendukung penting yang dalam kegiatan 

pembangunan. 
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Penduduk merupakan suatu unsur yang penting dalam kegiatan 

pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan 

produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga 

keja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada 

konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap 

pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan 

jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin meningkat. Jumlah 

penduduk menurut jenis kelamin dan golongan usia dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.1 

         Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

 
 

 

 

\ 

 

 

 

       4.3 Keagamaan 

 

Dalam masalah agama di daerah ini, masyarakat di desa Padang 

Luas 100 % beragama Islam, hal itu dikarenakan penduduk yang tinggal di 

Desa Padang Luas ini sebagian besar adalah penduduk pribumi. 

Masyarakat desa Padang Luas kecamatan Tambang termasuk penganut 

agama yang kuat, hal ini dapat diliat bahwa hampir setiap dusun 

mempunyai beberapa masjid dan mushallah yang dijadikan sebagai tepat 

No Kelompok Jumlah 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

959  jiwa 

945  Jiwa 

Jumlah       1.904 Jiwa 
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ibadah dan upacar-upacara keagaan lainnya, termasuk pula tempat 

pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung. 

Jumlah sarana ibadah di Desa Kualu Nenas dapat dilihat pada dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Sarana Ibadah Di Desa Padang Luas  

 

No Lokasi  Masjid Mushallah 

1. Dusun I 2 2 

2. Dusun II 1 1 

3. Dusun III 1 - 

4. Dusun IV 1 1 

5.  Dusun V - 2 

Jumlah 5 6 

         Sumber : Kantor Desa Padang Luas 

 

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil 

swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan 

dari lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama dan pemerintah 

Daerah TK II ataupun Pemerinta TK I Riau. 

 

       4.4 Ekonomi 

 

Desa Padang Luas adalah desa yang subur, yang cocok untuk semua 

komoditi tanaman dan perkebunan. Desa Kualu Nenas kaya dengan sumber 

daya alam, seperti : Karet, Sawit, Coklat. 

Untuk mengetahui jenis mata pencaharian penduduk bisa dilihat pada table 

dibawah ini : 
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Tabel 4.3 

Jenis Pekerjaan di Desa Padang Luas 2019 

 

No Pekerjaan                  Jumlah 

1 Nelayan 55 

2 Petani 886 

3 Pegawai Sipil 15 

4 Pedagang 161 

5 Pegawai Swasta, Daerah 32 

6 Buruh Pabrik 0 

7 Wiraswasta 12 

8 Dokter 1 

9 Bidan 4 

10 Perawat 1 

Jumlah 1.167 

    Sumber : Kantor Desa Padang Luas 

 

Dari data diatas, masyarakat Desa Padang Luas menggantungkan 

kehidupannya paling besar sebagai petani, yaitu petani sawit dan karet. 

 

         4.5 Pendidikan  

Adapun jumlah lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang 

ada di Desa Padang Luas adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Jumlah Lembaga Pendidikan Negeri/ Swasta 

di Desa Padang Luas 2019 

 

 

Nama 

 

Jumlah 
Status 

(Terdaftar, 

terakreditasi) 

Kepemilikan  

Jumlah Tenaga 

Pengajar 
Pemerintah Swasta Desa / 

Kelurahan 

TK 2 Terdaftar 0 2 0 7 

SD 2 Terdaftar 2 0 0 22 

SMP 1 Terakreditasi 0 1 0 10 

      Sumber : Kantor Desa Padang Luas 

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada 

di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang hanyalah PAUD/TK,SD,SMP. 

Untuk melanjutkan Sekolah Menengah Atas harus sekolah di luar Desa 

Padang Luas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, penulis menarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi pelaksanaan program dan instansi terkait. 

6.1  Kesimpulan 

Adapaun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Pelakasanaan 

Program Keluarga Harapan di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar Tahun 2020 dengan didasarkan pada indikator penelitian Berdasarkan 

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

a) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

(PKH). Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

penetapan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Padang Luas sudah 

sesuai prosedur tetapi belum berjalan dengan baik, buktinya dari 

wawancara yang dilakukan terhadap penerima bantuan PKH mereka 

tahu kalau menerima bantuan PKH melalui surat dari aparatur desa dan 

mereka tidak tahu menahu soal pendataan mereka. Sehinggaa banyak 

masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak 

mendapatkan bantuan. Dalam penetapan KPM di Desa Padang Luas 
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tidak transparansi dan belum mendapatkan kepuasan ditengah-tengah 

masyarakat.  

b) Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH, untuk penerimaan hak keluarga 

penerima manfaat sudah sesuai dengan prosedur, ada tiga hak 

Keluarga Penerima Manfaat yaitu mendapatkan pelayanan uang tunai, 

pelayanan kesehatan dan pendidikan, untuk pelayanan uang tunai, 

dilakukan secara bertahap, yaitu empat kali penerimaan dalam satu 

tahun. Dari wawancara yang dilakukan terhadap KPM PKH 

mengatakan bahwa proses penyaluran uang PKH berjalan dengan baik, 

karna uangnya masuk kerekening tiap-tiap KPM langsung dari pusat 

dan KPM sendirilah yang langsung mengambilnya di ATM masing-

masing, untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan berjalan lancar 

langsung dipantau oleh pendamping PKH masing-masing Kecamatan. 

c) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH. Keluarga Penerima 

manfaat yang menerima bantuan PKH komponen pendidikan harus 

memenuhi persyaratan kehadiran anak yang sekolah tersebut minimal 

85% dan memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan 

sesuai dengan protokol kesehatan. Pendamping akan melakukan 

pemutakhiran data dalam tiga bulan sekali dan yang tidak memenuhi 

persyaratan, maka bantuan PKH nya akan di cabut dan di hilangkan. 

Dan dari hasil wawancara terhadap KPM PKH dapat disimpulkan 

bahwa pemeriksaan syarat bagi KPM di Desa Padang Luas pada 
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komponen Pendidikan dan Kesehatan berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

d) Pengawasan Keluarga Penerima Manfaat PKH, Dari hasil Pembahasan 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya untuk pengawasan 

Pelaksanaan PKH masih kurang maksimal seperti bantuan tidak tepat 

sasaran masih ada saja keluarga yang seharusnya tidak mendapatkan 

namun masih mendapatkan bantuan PKH dan keluarga yang 

seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan , 

untuk itu pendamping harus melakukan peninjauan ulang untuk 

masalah ini agar program ini benar-benar sesuai harapan, dalam 

ketepatan waktu penerimaan bantuan memang terjadi permasalahan 

seperti dana belum masuk kerekening KPM dikarenakan jaringan dan 

juga saldo KPM nihil, dan seharusnya pendamping PKH harus turut 

mendampingi para peserta PKH dalam proses pencairan uangnya 

karena jikalau ada masalah pendamping langsung mengetahui dan bisa 

di proses dengan cepat. 

e) Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), Dari pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan bahwasanya untuk hasil dari Program Keluarga 

Harapan (PKH) sudah sesuai dengan apa yang diharapkan seperti 

dalam bidang pendidikan, keluarga yang miskin yang mendapatkan 

bantuan tersebut bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang minimal 

SMA sederajat dengan begitu akan memudahkan anak nantinya untuk 

mendapatkan pekerjaan dan akan bisa membantu orang tua nya untuk 
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memutus rantai kemiskinan, di bidang Kesehatan banyak anak yang 

sudah mendapatkan gizi baik dan menimbulkan kesadaran bagi 

keluarga bahwa kesehatan sangat penting. 

2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan 

Program PKH di Desa Padang Luas .  

Pertama, Para Pendamping PKH tidak melibatkan masyarakat umum dalam 

sosialisasi PKH sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan 

bantuan PKH namun tidak menerima bantuan 

Kedua, Karena kurangnya pengetahuan calon KPM PKH tentang prosedur 

PKH mengakibatkan terjadinya masalah seperti : ketika para calon KPM PKH 

telah terdaftar menjadi penerima PKH namun saat validasi ternyata tidak susuai 

dengan syarat yang telah ditetapkan, seperti harus adanya komponen pendidikan, 

kesehatan dan kesejahteraan sosial, sehingga terjadilah kecemburuan sosial antara 

masyarakat tersebut. 

 Ketiga, terjadinya keterlambatan dalam pencairan uang disebabkan Karena 

saldo KPM nihiil dan juga di karenakan jaringan. Empat, Tidak adanya 

pendampingan dari Pendamping PKH dalam proses pengambilan uang oleh KPM 

PKH sehingga untuk pengambilan uang bebas siapa saja dari keluarga KPM 

 

6.2 Saran 

1. Melakukan pendataan ulang dari pihak UPPKH-Pusat dengan ikut 

melibatkan dan memberikan kewenangan campur tangan pendamping 
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Kecamatan dalam memilih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai 

calon penerima PKH yang sesuai dengan kriteria dengan data yang up to 

date agar bantuan dapat diterima oleh sasaran yang benar membutuhkan. 

2. Adanya mekanisme yang lebih fleksibel untuk melakukan pengajuan 

tambahan Keluarga Miskin (KM) peserta PKH yang sesuai kriteria, bukan 

hanya menjadi kewenangan pusat melainkan juga wilayah atau kabupaten 

dan kecamatan melalui mekanisme pendataan yang jelas dalam proses 

pemilihan Keluarga Miskin (KM). 

3. Sosialisai mengenai PKH juga perlu melibatkan masyarakat Umum agar 

seluruh masyarakat paham apa itu PKH dan petugas-petugas PKH 

memahami dan menjelaskan kepada masyarakat proses-proses verifikasi 

data KPM agar masyarakat memahami dan mengerti sehingga terciptanya 

transparansi dalam proses pendataan calon KPM. dan pemutakhiran data 

perlu dilakukan dengan benar, sehingga peserta yang harus mendapatkan 

sesuai dengan target tujuan program PKH yaitu untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

4. Adanya keaktifan setiap komponen yang terlibat dalam menjalin 

komunikasi dan melakukan koordinasi dalam mendukung jalannya 

pelaksanaan program, seperti pihak puskesmas, ketua kelompok dan pihak 

kecamatan. 

5. Pihak Kecamatan melakukan pengawasan serta memberikan apresiasi 

lebih terhadap keberadaan program PKH, dengan mendukung 

implementasinya di kecamatan dan memfasilitasinya dengan sarana 
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prasarana yang memadai seperti memberikan ruangan/bangunan sebagai 

kantor sekretariat UPPKH-Kecamatan agar masyarakat lebih mudah 

melakukan pelaporan dan pengaduan menyangkut kendala program. 

6. Optimalisasi peran pendamping sesuai tugas dan fungsinya dalam 

melakukan pendampingan pada KPM yaitu seperti melakukan 

pemberdayaan potensi dalam perwujudan dari KM (Keluarga Miskin) 

menjadi Keluarga Pra Sejahtera hingga keluarga sejahtera 

7. Pendamping PKH sebagai pengawas tingkat Kecamatan yang selalu turun 

ke Desa untuk melakukan pendampingan dengan Peserta PKH harus 

benar-benar lebih teliti lagi untuk memantau keadaan Peserta PKH 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA 

PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 

Data Informan 

Nama    : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Pekerjaan   : 

A. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 

1. Apakah anda paham mengenai Program Keluarga Harapan? 

2. Bagaimana Sosialisasi Program PKH? 

3. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan peserta PKH di Desa 

Padang Luas? 

4. Apa saja syarat menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH? 

5. Siapakah sasaran dari PKH di Desa Padang Luas? 

6. Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga penerima 

Manfaat (KPM) PKH? 

7. Bagaimana proses dalam pelakasanaan verifikasi Data Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) PKH? 



 
 
 
 

8. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima 

Manfaat? 

B. Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 

a) Pelayanan Uang Tunai 

1. Dalam memberikan bantuan uang tunai kepada KPM, apakah ada 

hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana cara 

menyelesaikan masalah tersebut? 

2. Bagaimana komunikasi antara pelaksana atau pendamping PKH dengan 

KPM di Desa Padang Luas, apakah berjalan dengan baik dan efektif ? 

b)   Pelayanan Kesehatan 

1. Apakah pelayanan kesehatan PKH ini terealisasikan kepada masyarakat 

khususnya KPM PKH di Desa Padang Luas? 

2. Bagaimana dan apa saja bentuk dari pelayanan kesehatan PKH kepada 

KPM PKH di Desa Padang Luas? 

3. Dalam proses pemberian pelayanan kesehatan kepada KPM PKH, apakah 

ada kendala atau masalah yang dihadapi dan bagaimana cara 

menyelesaikan masalah tersebut ? 

4. Apa saja peran dari pelaksana atau pendamping PKH dalam pelayanan 

kesehatan kepada KPM PKH ? 

      c)   Pelayanan Pendidikan 

1. Apakah mengenai pelayanan pendidikan PKH ini terealisasikan kepada 

masyarakat khususnya KPM PKH di Desa Padang Luas? 



 
 
 
 

2. Bagaiman dan apa saja bentuk dari pelayanan pendidikan PKH kepada 

KPM PKH di Desa Padang Luas? 

3. Dalam proses pemberian pelayanan pendidikan kepada KPM PKH, 

apakah ada kendala atau masalah yang dihadapi dan bagaimana cara 

menyelesaikan masalah tersebut ? 

4. Apa saja peran pelaksana atau pendamping PKH dalam pelayanan 

kesehatan kepada KPM PKH ? 

C. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 

a) Pemeriksaan Syarat bagi Keluarga Penerima Manfaat  

1.  bagaimana proses pemeriksaan syarat bagi Keluarga Penerima 

Manfaat ? 

2. siapa yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan syarat Keluarga 

Penerima Manfaat ? 

b) Kehadiran sekolah bagi anak 

1. Apakah kewajiban pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) PKH? 

2. Bagaimana Jika Peserta PKH Tidak Memenuhi Kewajiban? 

c)  Kehadiran Pemeriksaan Kesehatan 

1. Apakah kewajiban Kesehatan anak Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) PKH? 

2. Bagaimana Jika Peserta PKH Tidak Memenuhi Kewajiban? 



 
 
 
 

D. Pengawasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 

1. Bagaimana Pendampingan yang dilakukan oleh petugas PKH kepada 

Peserta PKH? 

2. Apakah pelaksanaan PKH sudah tepat sasaran? 

 

3. Apakah besaran bantuan tunai yang diterima KPM PKH sudah sesuai 

dengan yang telah ditetapkan program? 

4. Bagimana proses pencairan dana PKH kepada RTSM/Peserta PKH? 

Dan Digunakan Apa saja dana tersebut oleh Peserta PKH? 

5. Apakah ada kendala dalam proses pencairan bantuan tunai PKH? 

E. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) 

1. Perubahan apa yang dirasakan setelah mendapatkan program PKH dari 

aspek kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial? 

2.  Sejauh ini, apa hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini ?  

3.  Faktor-faktor yang memperlancar pelaksanaan PKH di Desa Padang 

Luas ? 

4. Faktor yang menghambat kegiatan pelaksanaan PKH di Desa Padang 

Luas? 

5. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu mengurangi 

beban pengeluaran keluarga penerima manfaat ? 

6. apakah dari program Keluarga Harapan telah mampu menciptakan 

kemandirian dari Keluarga Penerima Manfaat? 

 


